Sdr. Aarslev og Brabrand Menighedsråd

Fælles menighedsrådsmøde
tirsdag d. 5. marts 2013 kl. 20.00 (18.45)
Referent:
Mødeleder:

Henriette Linde
Esben Andersen

Kl.18.00: Indledning v. Kirsten. Derefter spisning
Kl.18.45: Temamøde
a) Plan for temaer i april-juni
Unges brug af Facebook / sociale medier i relation til det kirkelige arbejde
SUK – Samtaleforum Ung og Kirke – hvordan får kirken de unge i tale
Ledelse af frivillige. Tema tages op på mødet i april.
Sammenhæng mellem kirke og sognegård
Oplæg om menighedsrådsløftet – hvad lægger vi i det?
Hvordan får kirken fat i de erhvervsaktive
Anledningsgudstjenester
Hvor ser vi os som kirken om 5 år
Diakoni – udvikling. Dette tema venter til mødet i juni
Det blev besluttet, at mødelederen for det enkelte menighedsrådsmøde selv vælger
og tilrettelægger temaet, herunder finder eventuel oplægsholder udefra.
b) Opfølgning på menighedsrådsweekenden i Grenaa
Plancher/output fra mødet udsendes torsdag den 7. marts.
Oplægget om menighedsrådsløftet var særdeles interessant og bør inddrages i
vores arbejde.
Gruppeøvelsen om, hvor vi som kirke er henne om 5 år, var givtig. Det blev især
fremhævet, at øvelsen var god for menighedsrådet i Sdr. Aarslev, som sad ved
siden af et lille menighedsråd fra Harlev-Framlev.
Grupper, der afspejlede poster i det enkelte menighedsråd, var ikke så vel
gennemførte som den øvrige del af møderne.
Sognemessen lørdag eftermiddag gav godt indblik i hinandens arbejde og gav
inspiration til det videre arbejde. Det blev herunder drøftet at tage idéen om et
hyggehjørne med fladskærm, hvor kirken kan vise hvad der sker her og nu.
Generelt var indtrykket, at weekenden gav sammenhold og indsigt.
Der var enighed, om at idéerne fra weekenden vil blive modnet over tid.
c) Velkomstpakke: Forslag til indhold / hvordan besøgsadresser / pakkeafleveringsturnus
Esben runddelte udkast til skrivelse, som er tænkt at udgøre velkomsten i folderen.
Kirsten runddelte skitse til selve folderen. Overskrifterne viser en foreløbig
disposition af indholdet.
Velkomstbrev udformes som ét til Brabrand hhv. Aarslev.
Tekstlige ændringer til velkomstbrevet blev noteret af Esben.
Logoer skal strømlines, så udtrykket bliver grafisk ensartet.

Teksterne til de enkelte punkter i dispositionen skal have samme grafiske layout og
samme tekstlige stil og tone.
Kort drøftelse af rækkefølgen af punkterne i dispositionen – skal der fokus være på
det kirkelige eller på de øvrige aktiviteter, der knytter an til vores aktiviteter.
Vægtningen mellem tekst og billeder blev drøftet.
Det blev besluttet at nedsætte to arbejdsgrupper:
- designudvalg med Leif, Ole og Klaus. Det blev besluttet, at der kan anvendes
midler på layouter om nødvendigt.
- tekst- og billedudvalg. Niels, Lise Lotte, Kirsten og Inger Birgitte.
Oplæg skal være klar til mødet i maj.
Andre elementer, der kan indarbejdes på et senere tidspunkt: CD med korsang,
musik, tekst. Kirsten undersøger mulighederne med eksisterende CD.
Det blev endvidere besluttet at opdatere folderne om Brabrand og Sdr. Aarslev
Kirker. Dette arbejde lægges i regi af Kirke- og kirkegårdsudvalget.
Kl. 20.00: Åbent møde

1.

(20.00) Godkendelse af dagsordenen
Godkendt.

2.

(20.02) Kursusaften om ”Folkekirkens udfordring” d. 19. marts
foregår i sognegården med fællesspisning kl. 18. Oplæg af formanden for Kirkefondet
Morten Skrubbeltrang og lektor ved pastoralseminariet Ulla Morre Bidstrup.
Pris for deltagelse 275,- kr.

3.

(20.05) Forslag til formulering af vision (bilag) – fra arb.gruppen om Lokal Kirkeudvikling
Gruppen har formuleret et forslag til en vision: ”Brabrand-Årslev Kirker ønsker at være et
kristeligt, folkeligt og kulturelt kraftcenter”.
Drøftelse af brugen af ordet kristeligt. Der er et grundlæggende valg mellem ordet
kristen/kristeligt (for 8) eller kirkeligt (for 8). En afstod fra at stemme.
Efter en længere drøftelse blev følgende vision besluttet:
”Brabrand-Årslev Kirker vil være et kristent, folkeligt og kulturelt kraftcenter”.

4.

(20.20) Særlige indsatsområder (bilag vedr. pkt. 4 og 5 vedhæftet)
Kirsten foreslår, at der udarbejdes et stykke papir med vision samt de særlige
indsatsområder for udvalget, som blev meldt ud i forbindelse med årsbudget 2013:
- søger de kirkelige aktiviteter styrket gennem frivilliges deltagelse i de arrangementer, der
gennemføres i sognet, og ved at vi øger præstebetjeningen
- intensiverer kommunikationen til sognet ved at forbedre sognebladet og at fastholde det
høje niveau på hjemmesiden
- giver kirkens personale og gæster de bedste mulige arbejds- og lokaleforhold.
Herudover har hvert udvalg sin egen målsætning.
Ingelise er tekstforfatter.
Arbejdsgruppen om Lokal Kirkeudvikling har endvidere formuleret tre fokuspunkter:
- Kommunikation
- Børnefamilier
- Ældregruppen
Det blev besluttet, at det er fokuspunkter for budgetlægning for 2014.

5.

(20.30) Ideer til forbedringer af vor hjemmeside (bilag som ovenfor).
Til næste møde undersøges mulighederne for at anvende den digitale arbejdsplads til at
oploade referater fra udvalg mv.
Politikker, vision og målsætninger lægges på hjemmesiden. Charlotte kontakter Preben
Østergaard med henblik på at drøfte muligheder i forhold til den eksisterende hjemmeside,
herunder den runddelte artikel om hjemmesider.

6.

(20.40) SMS-service via KaBoo for interesserede i bestemte arrangementstyper?
(Bilag: Forslag til handleplan/drejebog fra workshop i Grenå)
Esben gennemgik bilag vedr. til sms-service.
Oplagte emner: småbørnsfamilier, sogneaftener, anledningsgudstjenester.
SMS-servicen skal omtales i sognebladet.
Klaus er valgt som SMS-ansvarlig.

7.

(20.50) Kirke- og Kirkegårdsudvalget: Forslag til ajourføring af udvalgets vedtægter.
(Bilag følger pr. mail inden mødet)
Forslag til ny vedtægt for kirke- og kirkegårdsudvalget blev godkendt.

8.

(21.00) Henvendelse om dispensation vedr. kistebegravelse (kopi af mail vedhæftet)
Leif redegjorde for henvendelse om dispensation.
Kirkegårdslederens og kirke- og kirkegårdsvalgets afgørelse stadfæstes. 10 stemte for og
én udlod at stemme.
Leif pålægges at bekendtgøre beslutningen for familien på bedste vis.

9.

(21.10) Økonomi: Godkendelse af Brabrands regnskab 2012 (er uddelt)
Leif gennemgik udkast til regnskab for 2012.
Regnskab er opstillet på grundlag af nye principper. Udgiften til løn fordeles på aktiviteterne
på grundlag af en bagvedliggende og skønnet fordelingsprocent for hver enkelt
medarbejder, mens kaffe o.l. bogføres med de faktiske beløb på den enkelte aktivitet.
Regnskabet godkendt enstemmigt.

10. (21.20) Forslag om køb af ny kopimaskine. Pris kr. 40.000 – årlig driftsbesparelse 15.000.
Godkendt. En undlod at stemme.
11. (21.25) Forslag om udmeldelse af Århus Stifts Menighedsrådsforening (der ikke er del af
Landsforeningen)
Forslag godkendt.
12. (21.30) Tilst Menighedsråd foreslår samarbejde om tilskud til indvielsesgave til den
nybyggede assyriske, kristne kirke i Tilst
Menighedsrådet i Brabrand – 2000 kr.
Menighedsrådet i Sdr. Aarslev – 1000 kr.
13. (21.35) Vigtigt nyt (tillidsrep., kontaktpersoner, præster eller andre)
Kirkesanger Lea Iversen er glad for at have fået den ønskede ordning omkring
sangundervisning.
Minikonfirmandundervisning er startet op.
6 familier deltog i dåbstræf.
Frivillighedsaften den 26. september.
Bitten har deltaget i møde i distriktsforeningen for menighedsråd.
Bitten er valgt som delegeret til Landsforeningen af Menighedsråds årsmøde.
Klapstole er indkøbt og leveret.

Varmen i kirken er lavet.
14. (21.40) Valg af mødeleder til næste gang
Niels Holm-Nielsen er valgt.
15. (21.41) Eventuelt

16. (21.45) Evaluering og godkendelse af referat fra mødet
Lukket Møde: Ingen punkter.
Til stede: Lise Lotte Andersen, Ingelise Skole Christensen, Anna Marie Jensen, Leif Kerstens,
Bitten Vad Nedergaard, Ove Paulsen, Charlotte Nebel Pedersen, Mette Vadstrup, Inger Birgitte
Bruhn Christensen (referent), Esben Andersen, Niels Holm-Nielsen, Henriette Linde, Birte
Hayes, Ernst Justsen, Gerda Jensen, Bente Madsen, Klaus D. Ovesen, Kirsten Stejner.
Afbud: Mette Vadstrup

